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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα τέλη του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα στις αρχές του 21ου αιώνα 

παρατηρείται η εµφάνιση των κινητών τηλεφώνων. Η εξάπλωσή 

τους πραγµατοποιήθηκε µε ραγδαίο ρυθµό οδηγώντας τους 

ανθρώπους σε µια ζωή αυτοµατισµού και ανέσεων. Ωστόσο, 

εκτεταµένη χρήση του, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη έκθεση 

σε άλλες πηγές ακτινοβολίας, µπορεί µακροπρόθεσµα να 

προκαλέσει προβλήµατα υγείας. 

 

 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Έρευνες γίνονται εδώ και χρόνια για το κινητό τηλέφωνο, που η 

χρήση του είναι καθολική από µικρούς και µεγάλους. Έτσι, µία 

οµάδα µαθητών της Α΄ Λυκείου του 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, 

επέλεξε να ξεκινήσει µια έρευνα το Σεπτέµβρη του 2011. Σκοπός 

της, ήταν να δει ποιες είναι οι συνήθειες των εφήβων και των 

ενηλίκων, όσον αφορά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και αν 

γνωρίζουν για την ακτινοβολία που εκπέµπουν. Σε αυτή την 

προσπάθεια, χρήσιµες ήταν οι πληροφορίες που έδωσαν οι δύο 

καθηγητές του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου της πόλης µας, κατά 

την επίσκεψή της ερευνητικής οµάδας στο χώρο τους.  

Η εν λόγω εργασία είναι δοµηµένη σε τέσσερις θεµατικές 

ενότητες. Στην πρώτη γίνεται µια µικρή εισαγωγή του θέµατος 

που θα ερευνήσουµε.  Στη δεύτερη, εκτός από το βασικό σκοπό 

της έρευνας, αναφέρονται και ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι της, 

ενώ παράλληλα αναφέρεται και το πώς ακριβώς αυτή οργανώθηκε. 

Στην επόµενη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα, ενώ 

στην τελευταία τα συµπεράσµατα, καθώς επίσης οι θετικές και  

αρνητικές συνέπειες της χρήσης των κινητών τηλεφώνων και 

ορισµένες προτάσεις για το σωστό τρόπο χρήσης τους. 

Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή και επεξεργασία 

των δεδοµένων, καθώς επίσης και την τελική παρουσίαση της 

ερευνητικής εργασίας, είναι: 
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1)  ηλεκτρονικοί υπολογιστές, (Microsoft word, 

excel,PowerPoint, windows movie maker, dvdx, corel 

Snapfire) 

2) ψηφιακή βιντεοκάµερα,  

3) ψηφιακή φωτογραφική µηχανή,  

4) υλικά γραφείου, ( ψαλίδια, µπογιές, µαρκαδόρους, χαρτόνια, 

κόλα ) 

5) εκτυπωτής. 
 

 

SUMMARY 
 

In our daily lives we use many electronic devices. We are also 

surrounded by mobile phone antennas, pillars of the 

international company of provision electricity etc. For this 

reason scientists have started and they export discoveries for 

the possible effects that can affect electromagnetic radiation 

that transpire various devices on human health. The 

information that gave us the teachers of democritious 

university of Xanthi was very useful during our visit to their 

place. Discoveries are in progress for many years, about mobile 

phones which their use is important by various ages. For this 

reason a group of students of 2nd high school of Xanthi, 

started an investigation in September of 2011. Our aim is to 

discover which are the habits of teenagers and of adults as 

considered the use of mobile phones and if they are informed 

about the possible health effects that can cause the excessive 

use of mobile phones in our daily routine. This project is 

structured in four topics. In the first topic there is a small 

introduction which we are going to study. In the second, except 

from the main aim of this project, it is talking about the 

ultimate goals of the research while stated exactly how it was 

organized. The next topic, presents the results and at the last 

one there are some suggestions for positive and negative 

effects of using mobile phones as well as ways to overcome 

them. 
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The instruments which were used for collecting and processing 

data, and for the final presentation of research work are: 

1) computers, (Microsoft word, excel, PowerPoint, windows 

movie maker, dvdx, corel Snapfire) 

2) digital camcorder 

3) digital camera 

4) office supplies (scissors, crayons, markers, cardboard, glue) 

5) printer. 

 

 

3. ΕΡΕΥΝΑ 
 

3.1. Σκοπός  
Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι 

αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι για τη χρήση των κινητών 

τηλεφώνων και να προβληµατιστούν για το γεγονός ότι θέτουν τον 

εαυτό τους σε περεταίρω καθηµερινή ακτινοβολία. 

Αναλυτικότερα οι στόχοι της έρευνας είναι να φανερωθούν:  

• οι στάσεις και οι τάσεις των µαθητών και των ενηλίκων σε 

σχέση µε την χρήση των κινητών, 

• ο βαθµός της  γνώσης  τους σχετικά µε την έκθεσή τους 

στην ακτινοβολία, 

• το κατά πόσο έχουν συνειδητοποιήσει τη χρησιµότητα του 

κινητού τηλεφώνου, έτσι ώστε να κάνουν σωστή χρήση του 

και όχι κατάχρηση.  
 

 

3.2 Υποθέσεις  
Η έρευνα αφορά τους µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου καθώς 

επίσης και ενήλικες. Ξεκίνησε το Σεπτέµβρη του 2011 και 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του τετραµήνου. Το δείγµα θεωρείται 

κατάλληλο καθώς η έρευνα απευθύνθηκε στο σύνολο 340 ατόµων, 

εκ’ των οποίων, 99 µαθητών του Γυµνασίου, 130 του Λυκείου, και 

111 Ενηλίκων.  
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3.3 Μέθοδος συλλογής των δεδοµένων 
Η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων που επιλέχτηκε είναι το 

ερωτηµατολόγιο. Οι λόγοι είναι, ότι το δείγµα που θα εξεταζόταν 

ήταν µεγάλο και γιατί σα µέθοδος µας παρέχει τη δυνατότητα να 

συλλέξουµε τα δεδοµένα σε µικρό χρονικό διάστηµα.  

Επιλέχτηκε να δοθεί το ίδιο ερωτηµατολόγιο στους µαθητές του 

Γυµνασίου και του Λυκείου, ενώ διαφοροποιείται ελαφρώς αυτό 

των Ενηλίκων.  
 

 

3.3.1 Τύπος των ερωτήσεων 
Στο σύνολό τους οι ερωτήσεις που πλαισίωσαν το ερωτηµατολόγιο 

της έρευνας, είναι κλειστού τύπου και  πολλαπλής επιλογής. 

Επιλέχτηκαν αυτού του τύπου οι ερωτήσεις, για να µην απαιτηθεί 

πολύς χρόνος από τους ερωτηθέντες κατά τη συµπλήρωσή του, 

ενώ παράλληλα θα διευκόλυνε την οµάδα εργασίας, κατά την 

εξαγωγή αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων. 

 

 

3.3.2 Δοµή του ερωτηµατολογίου 
Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε δύο θεµατικές ενότητες. Οι 

ερωτήσεις του διαµορφώθηκαν µε µια κατάλληλη σειρά ώστε να 

παίρνουµε πληροφορίες για τα παρακάτω: 

Τις συνήθειες των εφήβων και ενηλίκων  σε σχέση µε την χρήση 

των κινητών. 

Αν είναι γνώστες ότι τα κινητά εκπέµπουν ακτινοβολία και να 

προβληµατιστούν σχετικά µε αυτό το θέµα. 
 

 

3.4 Διαδικασία της έρευνας  
Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους µαθητές του Γυµνασίου στις 

31/10/2011, του λυκείου στις 14/11/2011 και στους ενήλικες στις 

26/10/2011.  

Για τη διεξαγωγή των συµπερασµάτων, δεν αρκεί µόνο η σωστή 

σχεδίαση του ερωτηµατολογίου, αλλά και η ειλικρίνεια των 

ερωτώµενων, στους οποίους διευκρινίστηκε το πλαίσιο στο οποίο 
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γίνεται η έρευνα αλλά και ο σκοπός της. Ενηµερώθηκαν επίσης ότι 

το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο.  

 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

4.1 Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
Συνολικά στο Γυµνάσιο δόθηκαν 110 ερωτηµατολόγια και 

απαντήθηκαν 99. Από αυτά ήταν 49 αγόρια και 50 κορίτσια 

ηλικίας 13-15 χρονών. Ενώ στο Λύκειο δόθηκαν 140 

ερωτηµατολόγια και απαντήθηκαν 130, εκ’ των οποίων 46 ήταν 

αγόρια και 84 κορίτσια ηλικίας 16-18 χρονών. Τέλος στους 

ενήλικες δόθηκαν 110 και απαντήθηκαν 101. 50 από αυτά 

απαντήθηκαν από γυναίκες και 61 από άντρες ηλικίας 18 ετών και 

άνω.  Οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων επεξεργάστηκαν στο 

microsoft excel και τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται 

παρακάτω.  

Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα που ακολουθούν αφορούν τους 

µαθητές γυµνασίου, λυκείου αλλά και ενήλικες.  
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Στην ερώτηση: Έχετε κινητό; 

 διαπιστώνεται ότι οι µαθητές του Λυκείου έχουν όλοι κινητό 

(100%), ενώ στις υπόλοιπες οµάδες τα αποτελέσµατα φαίνονται 

παρακάτω. 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
 

ΕΧΕΤΕ ΚΙΝΗΤΟ?   

95%

5%

Ναι Όχι

 
 

ΕΧΕΤΕ ΚΙΝΗΤΟ?

97%

3%

ΝΑΙ

ΌΧΙ



 

 9 

 

Στην ερώτηση: «Πότε αποκτήσατε το πρώτο σας κινητό;», (για 

τους µαθητές) και «Από ποια ηλικία χρησιµοποιείτε το κινητό;» 

(για τους ενήλικες), οι απαντήσεις που πήραµε απεικονίζονται στα 

παρακάτω γραφήµατα. 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΟΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ 

ΚΙΝΗΤΟ?

77%

23%

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

 

 

ΛΥΚΕΙΟ 
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στο δηµοτικό στο γυµνάσιο στο λύκειο

ΠΟΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ ΚΙΝΗΤΟ;

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 
 

 



 

 10 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΑΠΌ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ 

ΚΙΝΗΤΟ;

9%

26%

21%

44%

κάτω των 12 ετών         13-15       15-18       άνω των 18 ετών

 

 

 

 

Στην ερώτηση: «Για ποιους λόγους χρησιµοποιείτε το κινητό;», 

Διαπιστώνεται ότι οι ενήλικες το χρησιµοποιούν µόνο για 

συνοµιλία (κλήσεις, µηνύµατα), µε ποσοστό 100%, ενώ οι έφηβοι 

και για άλλους λόγους. Πολλοί από τους εφήβους απαντήσανε και 

στις δύο επιλογές. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται παρακάτω.  
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

0
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ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ (ΚΛΗΣΕΙΣ,
ΜΥΝΗΜΑΤΑ)

ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΟΓΙΑ (ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ,
ΗΧΟΥΣ, INTERNET, ΚΑΜΕΡΑ ΚΤΛ)

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ;

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
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ΛΥΚΕΙΟ 
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για συνοµιλία για ψυχαγωγία και τα δύο

προηγούµενα

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ;

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

 

 

 
Στην ερώτηση «κατά τη διάρκεια µιας κλήσης χρησιµοποιείτε: 

Handsfree, Bluetooth, Τίποτα», οι απαντήσεις που πήραµε 

απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράµµατα. 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ:

35%

16%

49% Handsfree

Bluetooth

Τίποτα
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ΛΥΚΕΙΟ 
 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΙΕΙΤΕ:

35%

2%
63%

handsfree 

Bluetooth

τίποτα

 
 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ: 

21%

8%

71%

Handsfree Bluetooth τίποτα
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Στην ερώτηση: “Πόσες ώρες την ηµέρα µιλάτε στο κινητό;”, οι 

απαντήσεις που πήραµε απεικονίζονται παρακάτω.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΟ 

ΚΙΝΗΤΟ;
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Κάτω από
30λεπτά

30λεπτά -
1 ώρα

1 - 2 ώρες Πάνω από
2 ώρες

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΙΛΑΤΕ 

ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ;

51%

29%

20%

κάτω από 30 λεπτά 30 λεπτά- 1 ώρα 1-2 ώρες

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ;

36%

19%

18%

8%

19%

κάτω από ένα
τέταρτο 

µισή ώρα 

ένα τέταρτο 

µία ώρα 

περισσότερο
από µία ώρα 
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Στην ερώτηση: “Που έχετε το κινητό σας;”, οι απαντήσεις που 

πήραµε από τους εφήβους, απεικονίζονται παρακάτω. Στους 

ενήλικες δεν υπήρχε αντίστοιχη ερώτηση. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ?

21%

61%

4%
14%

Στη τσάντα Στην τσέπη του παντελονιού ή του µπoυφάν Στο χέρι Κάπου αλλού

 

 

ΛΥΚΕΙΟ 
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στην τσάντα στην τζέπη
του

παντελονιού

στην τζέπη
του µπουφάν

στο χέρι κάπου αλλού

ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
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Στην ερώτηση: “Απενεργοποιείτε το κινητό κατά τη διάρκεια 

του ύπνου;”, οι απαντήσεις φαίνονται παρακάτω. 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΚΑΤΆ 

ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ?

23%

40%

37%

ΝΑΙ ΌΧΙ Μερικές φορές

 
 

ΛΥΚΕΙΟ 
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40

ΝΑΙ ΌΧΙ µερικές φορές

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ;

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 
 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Απενεργοποιείτε το κινητό κατά τη διάρκεια της 

νύχτας;

70%

15%
15%

Ναι

Όχι 

Μερικές φορές  
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Στην ερώτηση: “Που έχετε το κινητό κατά τη διάρκεια της 

νύχτας;”, οι απαντήσεις φαίνονται παρακάτω. 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ?

39%

40%

21%

∆ίπλα µου Μέσα στο υπνοδωµάτιο Σε άλλο χώρο

 
ΛΥΚΕΙΟ 

17

35

22

40

7
9

0

10
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40

δίπλα µου µέσα στο
υπνοδωµάτιο

σε άλλο χώρο

ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ;

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Πού τοποθετείτε το κινητό κατά τη διάρκεια 

του ύπνου;

8%
21%

29%
42%

κάτω από το μαξιλάρι στο κομοδίνο μέσα στο δωμάτιο σε άλλο δωμάτιο
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Στην ερώτηση: “Γνωρίζετε ότι η ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη 

σε κλειστούς χώρους;”, οι απαντήσεις φαίνονται παρακάτω. 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΌΤΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΊΝΑΙ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ?

71%

29%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
 

ΛΥΚΕΙΟ 

Γνωρίζετε ότι η ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη σε κλειστούς 

χώρους;

64%

36%

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

 
 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Γνωρίζετε ότι η ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη σε 

κλειστούς χώρους;

63%

37%

Ναι 

Όχι
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Στην ερώτηση: “Γνωρίζετε τι είναι ο δείκτης SAR;”, οι 

απαντήσεις φαίνονται παρακάτω. 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ SAR?

5%

73%

22%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΤΟΝ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΤΑ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ

 
 

ΛΥΚΕΙΟ 

Γνωρίζετε τι είναι ο δείκτης SAR ;

10%

70%

20%

ΝΑΙ ΌΧΙ τον έχω ακουστά αλλά δε θυµάµαι 

 
 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Γνωρίζετε τι είναι ο δείκτης SAR;  

18%

21%
61%

Ναι, τον γνωρίζω Τον έχω ακουστά         

Όχι, δεν τον γνωρίζω
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4.2. Συζήτηση Αποτελεσµάτων  
Με βάση τα προηγούµενα αποτελέσµατα µπορούµε να βγάλουµε 

κάποια γενικά συµπεράσµατα σχετικά µε τα παρακάτω: 

Η έρευνα έδειξε ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν κινητό. Όσο 

αυξάνεται η ηλικία τους, τόσο πιο µεγάλο γίνεται το ποσοστό 

κατοχής (100% στο λύκειο). Στους ενήλικες αντίστοιχα υπάρχει 

ένα µικρό ποσοστό (5%) που δεν το χρησιµοποιεί. 

Παρατηρείται επίσης ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, δε 

χρησιµοποιούν τίποτα (Bluetooth, handsfree) κατά τη διάρκεια 

µιας κλήσης και την πρωτιά έχουν οι ενήλικες µε ποσοστό 71%. 

Όσον αφορά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά µε την 

ακτινοβολία, συµπεραίνεται ότι όλοι γνωρίζουν ότι τα κινητά 

εκπέµπουν ακτινοβολία και ότι αυτή είναι µεγαλύτερη σε κλειστούς 

χώρους. Παρόλα αυτά όµως, οι περισσότεροι δε γνωρίζουν τι είναι 

ο δείκτης SAR (Specific Absortion Rate)1, πληροφορία που θα 

τους ήταν χρήσιµη κατά την επιλογή της συσκευής κινητού.  

Όµως το γεγονός ότι οι περισσότεροι µαθητές διαθέτουν κινητό 

(ανεξάρτητα από τον τρόπο που το έχουν πετύχει) πρέπει να µας 

προβληµατίσει για δύο λόγους. Ο πρώτος, είναι ότι σε τόση µικρή 

ηλικία ο εγκέφαλος και τα άλλα όργανα είναι ευαίσθητα και δεν 

έχουν διαµορφωθεί πλήρως, ενώ ο δεύτερος, ότι πέρα από το 

ποσοστό ακτινοβολίας που δεχόµαστε από τη χρήση του κινητού, 

δεχόµαστε ακτινοβολία και από άλλες πηγές κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας, γεγονός που λειτουργεί αθροιστικά στη διάρκεια της ζωής 

µας και σίγουρα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια 

ακτινοβολίας. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα, ότι πρέπει να 

κάνουµε συνετή χρήση των συσκευών και όχι κατάχρησή τους. 

 

 

 

 

 

 
1. Δείκτης SAR (Specific Absortion Rate), δείχνει την ποσότητα των ραδιοκυµάτων που 
απορροφά το σώµα µας όταν η συσκευή είναι εν λειτουργία.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

5.1 Θετικές συνέπειες της χρήσης κινητών τηλεφώνων  
� Προσφέρει ασφάλεια, αφού παρέχει τη δυνατότητα άµεσης 

επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας 

ανάγκης. 

� Εξασφαλίζει στους γονείς ηρεµία και  σιγουριά, επειδή 

µπορούν διαρκώς να έρχονται σε επαφή µε τα παιδιά τους. 

� Βοηθά στην καθηµερινή επικοινωνία, αφού µειώνει τις 

αποστάσεις. 

� Δίνει τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης του χρόνου. 

� Προσδίδει στην επικοινωνία διακριτικότητα, κυρίως µέσω 

των γραπτών µηνυµάτων. 

� Δίνει την ευκαιρία στο σύγχρονο άνθρωπο να ανταποκριθεί 

πλήρως στους πολλαπλούς ρόλους στους οποίους καλείται 

να ανταποκριθεί. 

� Διευκολύνει τις επαγγελµατικές και εµπορικές συναλλαγές, 

αφού η επικοινωνία εργαζοµένων, εµπόρων και πελατών 

είναι εφικτή σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας, ακόµα κι αν 

πρέπει να µετακινούνται. 
 

5.2 Αρνητικές συνέπειες 
� Πολύ λόγος γίνεται για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία 

του ανθρώπου από την ακτινοβολία των κινητών 

τηλεφώνων. 

� Η επικοινωνία µε τα κινητά λειτουργεί ως υποκατάστατο της 

ουσιαστικής και πραγµατικής ανθρώπινης επικοινωνίας. Οι 

άνθρωποι αρκούνται σε χρονικά περιορισµένες και φτωχές 

συνοµιλίες και µηνύµατα και δεν επιδιώκουν την προσωπική 

επαφή. 

� Μπορεί να οδηγήσει σε παραβατική συµπεριφορά τόσο στο 

σχολείο όσο και έξω από αυτό, αφού µε την αλόγιστη χρήση 

των επιπλέον δυνατοτήτων του (βίντεο, φωτογραφική 

µηχανή κτλ.) µπορεί να οδηγήσει στην προσβολή ή την 

παραβίαση µε ελάχιστη δυσκολία της ιδιωτικής ζωής. 
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� Μέσω των µηνυµάτων καλλιεργείται ο συνθηµατικός λόγος, 

ενώ σοβαρό κίνδυνο για τη γλώσσα µας συνιστά η χρήση 

λατινικών χαρακτήρων για την απόδοση ελληνικών λέξεων. 

� Καλλιεργεί τη µαταιοδοξία και τον καταναλωτισµό, αφού η 

µόδα επιβάλλει τη διαρκή ανανέωση των κινητών 

τηλεφώνων. 

� Χρησιµεύει για την προώθηση και διακίνηση ανήθικου υλικού. 
 

5.3 Τρόποι αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών  
� Ενηµέρωση από το σχολείο και τα ΜΜΕ για τις πιθανές 

επιπτώσεις στη σωµατική και ψυχική υγεία. 

� Απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων σε 

χώρους στους οποίους υπάρχουν και κινούνται ευαίσθητες 

πληθυσµιακές οµάδες (νοσοκοµεία, σχολεία). 

� Λογική και συνετή χρήση, µόνο στις περιπτώσεις που είναι 

απαραίτητη η άµεση επικοινωνία. Αποφυγή της χρήσης του 

κινητού ως µέσου ψυχαγωγίας. Η λύση δε βρίσκεται στην 

απόρριψη της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά στη χρήση της µε 

µέτρα.  

� Αποµάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από 

κατοικηµένες περιοχές. 

 

5.4 Συµβουλές ασφαλέστερης χρήσης κινητού τηλεφώνου 

• Περιορίστε το χρόνο οµιλίας σας από το κινητό τηλέφωνο, 

χρησιµοποιώντας το όταν είναι πραγµατικά απαραίτητο – 

επικοινωνήστε καλύτερα µε SMS. 

• Προτιµήστε τις σταθερές τηλεφωνικές γραµµές, ιδιαίτερα όταν 

κάνετε κλήσεις µεγάλης διάρκειας. 

• Αποµακρύνετε το κινητό από το κεφάλι σας κατά την διάρκεια 

των κλήσεων, χρησιµοποιώντας ανοιχτή ακρόαση ή καλώδιο 

hands-free. 

• Μην έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας όταν µιλάτε από hands 

free, καθώς τα γεννητικά όργανα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 

στις ασύρµατες ακτινοβολίες. 
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• Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε σηµεία 

µε κακό σήµα όπου το τηλέφωνο εκπέµπει σε πλήρη ισχύ για 

να συνδεθεί (καλύτερο σήµα υπάρχει συνήθως δίπλα στα 

παράθυρα). 

• Αποφεύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, 

σε τρένα, πλοία, λεωφορεία κλπ αφού η ακτινοβολία του 

ανακυκλώνεται εσωτερικά ανακλώµενη στις µεταλλικές 

επιφάνειες, ενώ καθώς µετακινήστε το κινητό εκπέµπει σε 

πλήρη ισχύ γιατί συνεχώς προσπαθεί να συνδεθεί µε την 

πλησιέστερη κεραία. 

• Η χρήση ακουστικού bluetooth δεν συνιστάται αφού αποτελεί 

ασθενή αλλά µόνιµη πηγή ακτινοβολίας (εξαίρεση: όταν µιλάτε 

πολύ στο κινητό τηλέφωνο και ιδιαίτερα σε χώρους µε κακό 

σήµα, είναι προτιµότερο να έχετε το τηλέφωνο µακριά και να 

µιλάτε από το bluetooth). 

• Μοιράζετε τον χρόνο οµιλίας σας κρατώντας το κινητό και από 

τις πλευρές του κεφαλιού. 

• Μην αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό δίπλα σας όταν κοιµάστε, 

αφού και σε stand by στέλνει σήµα κάθε λίγα λεπτά στην 

πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας. 

• Προτιµήστε κινητά τηλέφωνα στα οποία η κεραία είναι 

εµφανής εξωτερικά (και όχι ενσωµατωµένη εσωτερικά όπως 

συµβαίνει στα περισσότερα µοντέλα) γιατί εκπέµπει πιο 

αποτελεσµατικά και µε λιγότερη ισχύ για να πιάσει σήµα. 
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•  

6. Η Οµάδα 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 

1 ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΘΩΜΑΗ Α1 

2 ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΕΤΖΕ Α1 

3 ΒΕΡΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Α1 

4 ∆ΡΑΚΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α2 

5 ∆ΡΑΣΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α2 

6 ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α2 

7 ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΦΕΡΗΤ Α2 

8 ΙΣΜΑΙΛ ΟΓΛΟΥ ΝΤΟΟΥΚΑΝ Α2 

9 ΚΑΛΕΤΖΗ ΧΑΪΡΙ Α3 

10 ΚΑΡΑ ΙΣΜΑΗΛ ΑΪΚΟΥΤ Α3 

11 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΝΘΗ Α3 

12 ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α3 

13 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΕΜ Α3 

14 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α3 

15 ΚΕΚΕ ΜΕΒΛΑΝ Α3 

16 ΚΕΧΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Α3 

17 ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ Α3 

18 ΚΟΥΡΟΥΤΖΗ ΑΪΤΕΝ Α4 

19 ΟΥΡΑΠ ΧΟΥΣΕΪΝ Α5 

20 ΤΣΑΟΥΣ ΟΓΛΟΥ ΟΥΦΟΥΚ Α7 
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7. Βιβλιογραφία - Πηγές 
 

Οι Αόρατοι Κίνδυνοι της Ακτινοβολίας από τα 

Κινητά(Βίντεο):http://www.youtube.com/watch?v=AaV5___DBcs 
 

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Ακτινοβολία των Κινητών: 
http://www.electromagnetic.gr/ 
 

Δείκτης SAR(πληροφορίες): 
http://myplaisio.gr/SAR 
 

Φωτογραφίες: 
http://www.google.gr/search?tbm=isch&hl=el&source=hp&biw=1024&bih=

578&q=%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE

%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%

84%CF%89%CE%BD&gbv=2&oq=aktinobolia+&aq=1sS&aqi=g-

sS3&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2583l6066l0l7720l12l12l0l0l0l0l264l2008l0.9

.3l12l0  
  

Επιπτώσεις στην υγεία: http://www.home-biology.gr/ 

  
Ανέκδοτα: http://asteiakia.gr//anekdota/tilefona_vs_kinita  
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8. Παράρτηµα 

 

Ανέκδοτα 

1) Ήταν κάποιος και έδωσε το κινητό του στον φίλο του 

να ακούσει  ένα ανέκδοτο. 

Βάζει αυτός το ακουστικό στο αυτί του και ακούει: 

"Ήταν µία φορά ένας Αµερικάνος, ένας Έλληνας, ένας 

Ρώσος και ένας κόπανος  µε το κινητό στο χέρι, που 

περιµένει να ακούσει ανέκδοτο..." 

 

2) Πάει µία ξανθιά σε ένα κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας 

και λέει πανικόβλητη στον υπάλληλο: 

- Το κινητό που αγόρασα από σας µε απειλεί!! 

 Μα τί λέτε, κυρία µου! Δεν γίνεται αυτό. 

- Ορίστε, δοκιµάστε να κάνετε ένα τηλέφωνο να δείτε. 

Παίρνει ο υπάλληλος ένα τηλέφωνο στην τύχη, και ακούει: 

"Ο χρόνος σας τελειώνει!" 
 
3) Ένας Έλληνας, συζητάει µε ένα Γερµανό πριν 100 

χρόνια και κάποια στιγµή, του λέει ο Γερµανός. 

-Ξέρεις, εµείς κάναµε ανασκαφές στην γη µας και βρήκαµε 

καλώδια, πράγµα που σηµαίνει πως ανακαλύψαµε το 

τηλέφωνο! 

Και ο Έλληνας απαντά: 

-Κι εµείς κάναµε ανασκαφές στη γη µας και δεν βρήκαµε 

τίποτα, πράγµα που σηµαίνει πως ανακαλύψαµε το κινητό! 
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Χρήση κινητών τηλεφώνων και ακτινοβολία 

Ερωτηµατολόγιο για ενήλικες 

   Φύλο: Γυναίκα  Άνδρας  

1. Έχετε κινητό;   Ναι       Όχι 

2. Για ποιους λόγους χρησιµοποιείτε το κινητό σας;      
για συνοµιλία (κλήσεις, µηνύµατα)       

για ψυχαγωγία (παιχνίδια, ήχους, Internet, κτλ)  

3. Από ποια ηλικία χρησιµοποιείτε το κινητό;  
κάτω των 12 ετών         13-15       15-18       άνω των 18 ετών 

4. Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης χρησιµοποιείτε:  
handsfree  Bluetooth  τίποτα 

5. Πόσο χρόνο µιλάτε στο κινητό κατά τη διάρκεια της µέρας; 
κάτω από ένα τέταρτο  ένα τέταρτο  µισή ώρα  

 µία ώρα  περισσότερο από µία ώρα  

6. Απενεργοποιείτε το κινητό κατά τη διάρκεια της ηµέρας; 
Ναι      Όχι        Μερικές φορές   

7. Απενεργοποιείτε το κινητό κατά τη διάρκεια της νύχτας; 
Ναι  Όχι  Μερικές φορές   

8. Πού τοποθετείτε το κινητό κατά τη διάρκεια του ύπνου; 
κάτω από το µαξιλάρι    στο κοµοδίνο   µέσα στο δωµάτιο  

σε άλλο δωµάτιο 

9.  Πόσες συσκευές χρησιµοποιείτε; 
Μία      ∆ύο        Παραπάνω από δύο  

10.  Γνωρίζετε τι είναι ο δείκτης SAR;   
Ναι, τον γνωρίζω .      Τον έχω ακουστά         Όχι, δεν τον γνωρίζω 

11.  Γνωρίζετε ότι η ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη σε κλειστούς χώρους; 
Ναι      Όχι 



 

 27 

(γυµνάσιο-λύκειο) 

Φύλο  
Αγόρι   Κορίτσι   

1. Έχετε κινητό;  ΝΑΙ   ΟΧΙ   

2. Γνωρίζετε ότι τα κινητά εκπέµπουν ακτινοβολία; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

3. Γνωρίζετε ότι η ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη σε 
κλειστούς χώρους; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

4. Γνωρίζετε τι είναι ο δείκτης SAR;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   τον έχω ακουστά αλλά δε θυµάµαι   

5. Πότε αποκτήσατε το πρώτο σας κινητό;  
  στο δηµοτικό    στο γυµνάσιο   στο λύκειο   

6. Θα µπορούσατε να ζήσετε χωρίς κινητό;  
ΝΑΙ   ΟΧΙ   

7. Για ποιους λόγους χρησιµοποιείτε το κινητό; 

για συνοµιλία (κλήσεις, µηνύµατα)   
για ψυχαγωγία ( παιχνίδια, ήχους, internet, κάµερα κτλ)   

8. Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης χρησιµοποιείτε: 

Handsfree      Bluetooth    τίποτα   

9. Πού έχετε το κινητό σας; 
στην τσάντα     
στην τσέπη του παντελονιού     
στην τσέπη του µπουφάν     
στο χέρι     
κάπου αλλού     

10. Απενεργοποιείτε το κινητό κατά τη διάρκεια του 
ύπνου;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   µερικές φορές   

11. Πού έχετε το κινητό κατά τη διάρκεια της νύχτας; 
      δίπλα µου   µέσα στο υπνοδωµάτιο   σε άλλο χώρο   
12.  Πόσες ώρες την ηµέρα µιλάτε στο κινητό; 

      κάτω από 30 λεπτά   30λεπτά - 1 ώρα   1- 2 ώρες   
πάνω από 2 ώρες    
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Χρήση του κινητού και ακτινοβολία  

            Φύλο:  □Αγόρι  □Κορίτσι   

• Τάξη: □∆ευτέρα  □Τρίτη  □Τετάρτη  □Πέµπτη  □Έκτη 

• Έχετε κινητό;  □NAI  □OXI  

• Αν ναι, για ποιους λόγους το χρησιµοποιείτε; 

□ συνοµιλία (κλήσεις, µηνύµατα)      □ διασκέδαση (παιχνίδια, µουσική,  

        φωτογραφική κτλ ) 

• Αν όχι, γιατί δεν έχετε; 

    □ δε θέλω, δεν το χρειάζοµαι □ δε µε αφήνουν οι γονείς µου □ για άλλο λόγο     

 

• Πώς αποκτήσατε το κινητό σας; 

□ δώρο από τους γονείς   □ δώρο από τους παππούδες/άλλους συγγενείς  □ 
από δική  

                                                                                                                                            

µου επιθυµία  

• Πόση ώρα µιλάτε στο κινητό σας τηλέφωνο την ηµέρα;  

□ λιγότερο από 5 λεπτά   □ περισσότερο από 5 λεπτά   □ µισή ώρα(30 λεπτά)         

□ µία ώρα(60 λεπτά) □ πάνω από µία ώρα(60 λεπτά +) 

 

• Γνωρίζετε για την ακτινοβολία που εκπέµπουν τα κινητά;  □NAI  □OXI    

 

• Πού έχετε το κινητό σας κατά την διάρκεια της ηµέρας;  

□ στην τσάντα µου □ στην τσέπη µου □ στο χέρι □  κάπου αλλού 

 

• Κατά την διάρκεια της νύχτας,  πού έχετε το κινητό;  
□ δίπλα µου □ στο δωµάτιο µου □ σε άλλο δωµάτιο  
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